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Abstrakt 
Det finns ingen tidigare forskning på den historiska förändringen i format, språk och makt i den 

svenska politiska debatten. Den generella attityden gentemot den svenska politiska debatten är att 

den har blivit mer aggressiv och hård. 

     Syftet med studien var att undersöka på vilka sätt som den svenska politiska debatten har 

förändrats. Det huvudsakliga fokuset låg på den interpersonella strukturen, vilket språk de använder 

för att skapa maktförhållanden. 

     Analysmetoden var en kritisk diskursanalys samt en komparativ analys av fyra olika 

partiledardebatter; två äldre och två nyare.  

     Studien visade på att den svenska politiska debattens klimat blivit mer godhjärtad och innehåller 

mer positivt språkbruk. Å andra sidan så har dagens politiska debatter ökat i fråga om tempo och 

format, det bidrar till den generella uppfattningen som folk har; en aggressivare och mer negativ 

debatt.  

     Slutsatsen är att dagens svenska politiska debatt har blivit mer positiv när det gäller 

relationsbyggande, det krävs dock mer omfattande forskning på ämnet.  
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1. Inledning och bakgrund 

 

Offentligheten har definierats på olika sätt genom historien, men dagens offentlighetsbegrepp är 

starkt präglat av den tyske sociologen Jürgen Habermas (Englund & Ledin 2003b:81). Olika medier 

såsom tidningar, radio och TV möjliggör att människor uttrycker åsikter och argumenterar öppet. 

Habermas kallade det för den borgerliga offentligheten eftersom begreppet enligt honom hänger 

starkt samman med borgarklassens stärkta positioner och medborgarbegreppets framväxt under 

tidigt 1800-tal. Det var inom samhällslager som den gången var bredare än tidigare politiskt aktiva 

skikt, men som idag ändå framstår som exklusiva och privilegierade, som det offentliga språket 

användes och utvecklades. Medborgarna började ta del av politiken och politiska frågor och därav 

också ta en större plats rent samhälleligt. Det övre samhällsskiktet som tidigare format det politiska 

språket blev nu utmanade av de som kom att bli en medelklass (Habermas 1981).  

Hela 94% av det svenska folket har i undersökningar sagt att politiker använder ett onödigt 

tillkrånglat språk i offentliga sammanhang. Det är en bieffekt av att det politiska språket formats 

av det högre samhällsskiktet. Ungdomar anser att språket känns auktoritärt och opersonligt vilket 

skapar ett distansförhållande mellan de unga och Sveriges makthavare (Einarsson 2009) 

språksociologi. Politikernas kommunikativa handlande är den process genom vilken de bildar sina 

identiteter inom den valda diskursen (Habermas 1985). 

Politiker positionerar sig i politiken genom att använda sig av ett visst språk för att bygga en 

identitet och relationer. I detta använder de sig av vad som ofta har kommit att kallas maktspråk. 

Maktspråk är ett brett begrepp som kan appliceras i många sammanhang och former. Det kommer 

till uttryck i former såsom personangrepp, manipulation, befallning, moraliserande och talpauser 

(Backlund 2004:160). Skapandet av relationer är dock det jag anser är det mest centrala i maktspråk 

då det visar hur man vill positionera sig gentemot andra. Interpersonella funktioner som ger prov 

på maktspråk och positionering är till exempel att använda sig av olika slags språkhandlingar, 

sociala strategier, tilltal och omtal för att skapa en närhet eller dess motpol: distans. Ett visst tilltal 

kan vara viktigt då det skapar förtrolighet och förtroende personer emellan, på ett sätt som politiker 

ofta förknippas med (Hellspong & Ledin 1997:179). Sarah Palin, en amerikansk politiker, har gjort 

sig känd för användandet av vi samt att använda dialekt och folklig slang för att bli ett med folket 

(Acton & Potts 2014). Även Barack Obama använder pronomenet vi som tilltalsstrategi för att 



! 5!

uppnå samma typ av närhet med folket (Wang 2010: 260). Detta är alltså ett känt maktgrepp som 

politiker använder för att positionera sig som en av folket. Användandet av maktspråk är dock 

utbrett och används även för att positionera sig politiker emellan, såsom i tv-sända debatter.  

I ett sådant offentligt sammanhang är det viktigt för politiker att positionera sig genom ett 

komplext språkbruk. Ledande politiker måste visa att de innehar ett maktövertag över sina väljare 

och de andra politikerna; genom detta framstår de som någon som kan vara en ledare. Å andra 

sidan kämpar de även med det faktum att de måste vara en av folket, att genom sitt språk också 

bidra till en intimisering med väljarna (Krogstad 2001). Maktspelet politikerna emellan handlar 

mest om vem som språkligt tar den överordnade rollen och vem som underordnar sig, vilket beror 

på ett invecklat samspel med maktspråk som central komponent (Hellspong & Ledin 1997:163).  

2. Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att komma till insikt om och påvisa de språkmaktmedel som politiker 

använder sig av i tv-sända debatter för att positionera sig i debatten, hos väljarna och hos 

politikerna. Syftet är även att göra en kritisk diskursanalys samt en komparativ analys av tv-sända 

politiska debatter idag och tidigare, under senare delen av 1900-talet, för att få en bild av 

skillnaderna i användandet av maktspråk och skapandet av relationer. De frågeställningar som valts 

utifrån detta är följande: 

 

Har det svenska debattklimatet inom den politiska diskursen på senare år blivit mer aggressivt och 

hårdare eller har det mjuknat? 

På vilket sätt formar och skapar politiker relationer sinsemellan i en debattsituation, har detta 

förändrats? Vilket typ av språkbruk var och är aktuellt i byggandet av relationer i tv-sända 

politikerdebatter? 

Har de sociala ramarna för vad som är tillåtet i den politiska debattkontexten utvidgats de senare 

åren? Är till exempel personliga angrepp mer tillåtet idag jämfört med förr? 

!

!
!
!
!
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3. Tidigare forskning  
 

En stor del av den tidigare forskning som behandlar samma eller liknande ämnen som den här 

presenterade uppsatsens handlar sammanfattningsvis om att analysera skillnader i maktspråk hos 

politiker i olika länder och kulturer. Skillnaderna är i de vanligaste fallen väldigt stora, främst vad 

gäller personliga angrepp. Personliga angrepp går emot normen eller ramarna för vad som är tillåtet 

i den politiska diskursen inom vissa kulturer medan de befinner sig inom ramarna i andra kulturer. 

Den politiska miljö som inte accepterar direkta personliga angrepp tillåter dock indirekta personliga 

angrepp. Att som beskrivs i teoridelen använda sig av försiktighetsstrategier och 

förtrolighetsstrategier. Genom detta uppfattas inte de personliga angreppen som lika aggressiva 

som de direkta.  

Även tilltal är ett område där omfattande analyser och forskning gjorts, av enskilda politikers 

tal men även av debatter. Forskningen kring tilltal omfattar hur politikerna tilltalar varandra i 

debattsammanhang men även hur man tilltalar åhörarna. Vi-tilltal används frekvent av politiker, 

visar forskningen, för att öka närheten till den/de tilltalade. Politiker sinsemellan förekommer det 

dock att ett distansförhållande skapas genom användandet av pronomenen han, hon, den. Dessa 

pronomenen kan användas i negativ avsikt, vilket ökar distansen mellan de deltagande i debatten 

och även skapar maktförhållanden (se t.ex. Wang 2010., Acton & potts 2014., Proctor & I-Wen Su 

2011). 

     Forskningen om skillnader mellan olika kulturer i detta sammanhang är intressant eftersom den 

visar på stora skillnader i politikers debattstilar. Den historiska analysen som kommer att utföras i 

denna studie kan även den i viss mån förväntas visa på stora kulturskillnader då det politiska 

klimatet i Sverige har förändrats drastiskt sedan 80-talet. Även debattsammanhangen har förändrats 

drastiskt sedan 80-talet exempelvis genom att journalisterna har blivit mer kritiska gentemot 

deltagarna. Under 1984–1996 fanns et tydligt fokus på att välja ämnen som kunde medföra stora 

konflikter mellan de deltagande, för att på så vis fånga publikens intresse. Detta kunde också 

genomföras genom att deltagarna tilläts angripa varandra oftare och hårdare, för att vinna åhörarnas 

uppmärksamhet (Örnebring 2001). 

     Krogstad (2001) presenterar receptionsstudier och dylikt av mätbara språkgrepp hos politiker 

från de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland. Hon visar på skillnader hos politiker 

i de olika nordiska länderna och gör det genom konkret fakta och mätbara studier. Till exempel 
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visar hon i diagram hur många kränkningar och personliga angrepp som politiker från de olika 

länderna står för gentemot varandra i debattsammanhang. Sverige menar hon är i topp bland dessa 

länder vad gäller personliga angrepp och kränkning. Hennes fokus är hur politiker genom olika 

språkdrag framställer sig själva i offentliga talsammanhang. Krogstad menar att ledande politiker 

måste visa att de innehar ett maktövertag över sina väljare; genom detta framstår de som någon 

som kan vara en ledare. Å andra sidan kämpar de även med det faktum att de måste vara en av 

folket, att genom sitt språk också bidra till ett närhetsförhållande med väljarna (Krogstad 2001).                                                                                  

     Beom (2010) analyserar också debattstilar i olika länder, inom den politiska diskursen, nämligen 

i Sydkorea och USA. Resultatet, som presenteras med hjälp av diagram, visar att skillnaderna i 

antalet personliga angrepp och kränkningar är få. Skillnaderna framkommer dock i politikernas sätt 

att utföra dessa angrepp gentemot andra politiker. De koreanska politikerna använder sig oftare av 

försiktighets- och förtrolighetsstrategier än de amerikanska politikerna. Därigenom verkar de inte 

lika aggressiva trots att de använder sig av språkgrepp som i lika hög grad kan kopplas till 

maktspråkbruk. De amerikanska politikerna visar sig också rikta angreppen mot en person medan 

de koreanska politikerna istället riktar de mot kollektivet, nämligen partiet (Beom 2010).  

      Nicolae-Sorin (2016) analyserar debattklimatet i Rumänien under det politiska valåret 2014. 

Dragan analyserar hur de olika politikerna positionerar sig i debatterna och tittar först och främst 

på hur de går till angrepp mot varandra men även hur de försvarar sig, och beskriver också de 

acklamationer som bidrar till en god stämning i debatterna. Han gör en komparativ analys där han 

jämför tidigare forskning med det resultat som han kommer fram till genom sin analys av de 

rumänska politikerna. Det presenterade resultatet visar att rumänska politiker, i tv-sända debatter, 

ofta går till angrepp mot de andra politikerna i de tre debatter som analyserats. Angreppen är oftast 

personliga och en hätsk stämning skapas mellan deltagarna i debatterna. Detta resultat menar han 

är jämförbart med många andra kulturer i Europa, vilket han menar kan beläggas genom jämförelse 

med tidigare forskning. Ramarna och normerna som utgör de politiska debatterna medför att 

politikerna gärna tar den enkla vägen genom att använda negativa språkmaktsgrepp såsom 

personliga angrepp och liknande strategier. Olika kulturer gör dock att ramarna och normerna ser 

olika ut i politiska debattsammanhang. Aktuella ämnen och teman i olika länder medför olika typer 

av frågor vilket kan förändra miljön i debatten (Nicolae-Sorin 2016). 

      Pekka Isotalus (2011) har som syfte att tillämpa den så kallade funktionella teorin om politiska 

valprocesser på en finsk presidentvalsdebatt. Teorin har, menar han, på goda grunder kritiserats för 
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att den inte tar hänsyn till de olika kulturella skillnaderna i länders politiska valprocesser, såsom 

debatter. Resultatet av analysen visar att skillnaderna mellan de finska presidentvalsdebatterna och 

tidigare forskning på amerikanska presidentvalsdebatter är stora. Studien visar hur tydligt olika 

kulturer reflekteras i hur debatter ser ut och genomförs och hur viktigt det är att kulturperspektivet 

inte glöms bort i utvecklandet av teorier liknande den funktionella. Den funktionella teorin 

utvecklades i USA och är enligt Isotalus inte applicerbar på andra kulturers politiska 

talsammanhang. Direkta personangrepp visar sig vara svåra att finna i den finska debatt som 

Isotalus analyserat, däremot visar tidigare forskning om amerikanska partiledardebatter att 

personangrepp är vanligt förekommande vilket ligger i linje med den funktionella teorin (Isotalus 

2011).  

      Dudek och Partacz (2009) genomför en komparativ analys vars syfte är att ge en bild av det 

polska debattklimatet inom den politiska diskursen för att sedan jämföra det med liknande analyser 

från tidigare forskning om Israel och USA. Det mest framträdande i resultatet och det som slutligen 

de båda författarna lägger störst vikt vid är den aggressiva debattstilen politikerna emellan i Polen. 

Den är betydligt mer aggressiv än vad som är tillåtet inom ramarna för debatter i Israel och USA. 

Att gå till angrepp mot personen istället för dess parti eller partipolitiska åsikter är vanligt 

förekommande i Polen medan motsatsen är fallet i Israel och USA (under den tid denna forskning 

bedrevs). De polska journalisterna har en stor del i detta då de ställer frågor som medvetet leder in 

politikerna i en mer hätsk diskussion, menar författarna till studien. De äldre mer erfarna polska 

politikerna håller gärna en mer civiliserad debatt där angreppen är riktade mot partiernas åsikter i 

motsats till de unga polska politikerna som istället ofta riktar angreppen mot enskilda personer 

(Dudek & Partacz 2009).  

      Benoit (2009) beskriver inledningsvis den politiska valprocessen i USA och människors 

negativa syn på innehållet i bland annat debatter. Den generella bilden av debatter i USA är, menar 

Benoit, negativ på grund av den bild som media målar upp av debatterna. Fokuset i media läggs 

inte på de politiska frågor som diskuteras utan på de tillfällen då personliga angrepp och liknande 

språkmaktsgrepp används. I resultatet presenteras statistik som visar att 62% av alla uttalande i 

partiledardebatter är positiva och 71% av innehållet i debatterna handlar om politik. Resultatet av 

analyserna på medias, i detta fallet New York Times, rapportering av debatterna visar dock att 57% 

av textens innehåller präglas av negativitet och 25% av innehållet handlar om politik. Liknande 

resultat menar författaren att han funnit i länder som Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, 
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Israel, Sydkorea, Taiwan och Ukraina, då de har anammat och tagit lärdom av amerikanska 

politikers sätt att föra debatter. Han menar emellertid att de olika kulturerna i de olika länderna gör 

att debattklimatet på många sätt medför skillnader också (Benoit 2009). 

4. Teoretiskt ramverk 
 
4.1 Den interpersonella strukturen 
!
Den interpersonella strukturen är ett mönster som en avsändare, antingen genom en text eller 

genom talat språk målar upp för sitt samspel med mottagaren. Avsändaren kan välja att, genom ett 

utvalt språkbruk, skapa en relation med åhöraren för att väcka dennes intresse. En text eller talat 

språk kan bryta och konstruera sociala band, men även upplösa och skapa tydliga former av 

resistans och maktförhållanden. Detta kan ta form genom olika språkhandlingar såsom att fråga, 

svara, svära, förneka, varna, klaga med mera. Ett samspel mellan dessa språkhandlingar bestämmer 

vem som språkligt är överordnad och vem som är underordnad (Hellspong & Ledin:158–164).  

Det finns också andra särskilda språkhandlingar och sociala strategier som gör att våra 

uttalanden har denna dubbelhet, att skapa och upplösa relationer, nämligen som den allmänna 

språkhandling som beskrivs ovan men också som en positiv eller negativ språkhandling. Vanligt 

förekommande positiva språkhandlingar är komplimanger, gratulationer, beröm, tack och löften. 

De bidrar till en stärkt självbild hos mottagaren och lyckliggör, samt bekräftar avsändarens 

intressen och synsätt. En negativ språkhandling gör dock intrång på mottagarens frihet att själv 

tänka och agera i ett språksammanhang, det kan då medföra att mottagaren anser sig bli förolämpad 

och förnärmad. Det bidrar ofta också till att ett distansförhållande mellan talaren och dess motpart 

skapas i den aktuella kontexten. Negativa språkhandlingar kan till exempel vara förlöjliganden, 

hot, anklagelser, fördömanden och befallningar. Det handlar om att talaren vill skapa ett 

maktförhållande där hen är överordnad och strävar efter att kontrollera och bestämma över 

mottagarens språkliga aktioner mot dennes vilja. Följden av negativa språkhandlingar kan 

emellertid dämpas genom användandet av utvalda sociala strategier. Att istället för att öka 

avståndet till motparten kan avsändaren använda sig av en förtrolighetsstrategi som kan bidra till 

närhet och gemenskap vilket i sin tur kan förlåta intrånget. Intrånget kan också minimeras genom 

att avsändaren signalerar respekt för motparten och åskådliggör att intrånget endast sker med 

dennes medgivande. Detta kan beskrivas som en försiktighetsstrategi för att inte relationen med 
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mottagaren ska raseras. För att motparten ska kunna foga sig i en negativ språkhandling kan en 

förtrolighetsstrategi eller försiktighetsstrategi vara till hjälp (Hellspong & Ledin:164–167). 

Argumenterande inslag är också vanliga tillsammans med de ovanstående språkhandlingarna. 

De kommer till uttryck vid tillfällen då man försöker bibehålla maktförhållanden genom retoriska 

försök att intala och överbevisa åhöraren om något som för avsändaren anser vara viktigt. Att skapa 

och bibehålla en gemenskap mellan åhöraren och avsändaren är den ständigt närvarande centrala 

faktorn i ett sådant här samspel eller relation (Hellspong & Ledin:168).  

Attityder är också verksamma i processen att skapa en relation med mottagaren; de yttras ofta i 

form av åsikter och värderingar såsom glad-ledsen, bra-dåligt. Värdeord som dessa har som roll att 

inverka på andras inställningar och aktioner. Det finns två olika sorters värdeord: plusord och 

minusord. Plusord är ord som kan bidra till en positiv och uppmuntrande attityd hos mottagaren 

gentemot avsändaren medan minusord gör det motsatta. En särskild form av attityder kan också 

manifesteras i uttryck om förbehåll, nämligen garderingar. Garderingar kan kopplas samman med 

makt då de används mycket ofta i situationer där det är centralt att hantera maktförhållanden. Den 

underordnade i ett maktförhållande brukar frekvent garderingar som en försiktighetsstrategi. 

Motpolen till garderingar är understrykningar. Den överordnade i maktförhållandet använder 

denna språkhandling frekvent då hen vill verka säker och auktoritär (Hellspong & Ledin:169–171).  

Kontexten i vilken ett samtal försiggår är den avgörande faktorn för vilka språkliga ramar som 

känns befogade och trovärdiga. En åhörare och dess motpart skapar utifrån de ramarna, som anses 

vara normerade för det aktuella samtalet, ett samtal som inte gör motparten obekväm genom till 

exempel den andres tilltal (Hellspong & Ledin:172).                                                                                        

Tilltal och omtal är språkgrepp som används flitigt i den politiska diskursen, pronomenet vi 

används frekvent av politiker för att skapa en vi-känsla (Proctor & I-Wen Su 2011:2). Ett visst 

tilltal kan signalera och bidra till närhet och tillit mellan sändare och mottagare (Hellspong & 

Ledin:173) 

 

4.2 Kritisk diskursanalys (CDA) 
!
Begreppet kritisk diskursanalys myntades av Norman Fairclough i boken Language and 

power(1989) och kritisk diskursanalys (CDA) handlar till stor del om att analysera 

maktförhållanden inom olika diskurser. Maktförhållanden existerar i det omedvetna, såsom 

maktförhållandet mellan könen, men även i det medvetna, speciellt inom den politiska diskursen. 
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Politiska tal och debatter är en form av social praktik som är en av de tre dimensioner eller 

analysnivåer som Fairclough menar är aktuell inom varje form av språkhandling. De andra två 

dimensionerna är text och diskursiv praktik och det är sambanden mellan de tre dimensionerna som 

den kritiska diskursanalysen har som mål att tydliggöra (Winther Jörgensen & Phillips 2000:73). 

Faircloughs analytiska metod innebär att ta ställning mot, i detta fall, de maktgrepp som politiker 

manipulativt använder sig av (Fairclough 2010). Den kritiska delen av denna form av analys 

markerar en ståndpunkt mot den rådande sociala diskrimineringen och orättvisorna inom den valda 

diskursen (Englund & Svensson 2003a:77).                                                                                                                  

Det finns enligt Fairclough en dialektisk förbindelse mellan social struktur och diskurs vilket 

visar sig genom att diskursen konstrueras och begränsas av olika sociala strukturer såsom kön och 

klass. Likaså kan en diskurs begränsas av dess relation till sociala institutioner såsom rättssystemet 

eller medier. Diskursen påverkas ständigt av det som sker utanför diskursen och förändras och 

utvecklas därigenom. Sociala praktiker är som sagt en av de tre analysnivåerna och bidrar till att 

forma och bevara de sociala relationerna, såsom mellan man och kvinna eller förälder och barn. 

Den sociala praktiken innefattar både språkliga och icke-språkliga sätt att kommunicera och verka 

inom en social kontext. En politisk praktik utgörs av olika sociala ramar inom en aktuell kontext 

och tenderar att bibehålla samt förändra maktförhållanden och uppfattningar om världen i stort 

(Englund & Svensson 2003a:77–78).  

En diskursiv praktik har till syfte att precisera hur olika texter och tal kommer till användning 

samt hur de har konstruerats. Talat språk och texter tar form utifrån den sociala praktiken med hjälp 

av den diskursiva praktiken. Diskursanalysen har således som avsikt att påvisa och förklara det 

systematiska sambandet mellan de tre analysnivåerna. Inom den diskursiva praktiken förekommer 

också begreppet genre som åsyftar språkbruk som utgör en särskild del av en social praktik såsom 

debatterande eller argumentation (Englund & Svensson 2003a:78–79). 

Den språkliga eller textuella dimensionen kan i sin tur analyseras genom en av de tre 

funktionskategorierna; det vill säga den ideationella, den interpersonella eller den textuella 

(Englund & Svensson 2003a:79). I den aktuella uppsatsen kommer fokus och störst vikt att ligga 

vid att analysera den interpersonella funktionskategorin.  

!
!
!
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4.3 Offentlighetsteorin 
!
Den övergripande idén med teorin som beskrivits i inledningen ovan är att teoretiskt bilda ett 

förnuft som inte är detsamma som upplysningsförnuftets; det vill säga tron på att alla människor är 

kapabla att tänka oberoende av varandra. Det teoretiskt bildade förnuftet är enligt Jurgen Habermas 

teori något som växer fram mellan människor genom någon form av kommunikation, såsom debatt, 

diskussion eller argumentation. Språkets och språkanvändningens roll i detta teoretiska förnuft är 

att etablera en jag-du relation och ett kommunikationssätt som bildar både enskilda individer men 

också en gemensam värld (Englund & Svensson 2003b:81).  

Begreppet borgerlig offentlighet har varit särskilt viktigt i bildandet av denna teori, där 

offentligheten definieras som en arena där diskussion av gemensamt och allmänt intresse förs - det 

offentliga samtalet existerar genom denna diskussion. Eventuella dilemman och trångmål som 

förekommer eller uppkommer på samhällelig nivå kan diskuteras och argumenteras på en offentlig 

arena där det skarpaste och bästa argumentet kan verka till en lösning av dem. Den borgerliga 

offentligheten har dock ifrågasatts då den endast förutsätter en form av offentlighet trots att det 

under 1900- och 2000 talet uppkommit nya former av offentlighetsarenor såsom arbetarrörelsen, 

kvinnorörelsen, den borgerliga pressen och en bondeoffentlighet; något som Habermas också 

påpekat under senare år. Något som också har kritiserats är Habermas utelämnande av 

maktaspekter i utformandet av begreppet. Habermas anses av vissa kritiker endast skildra en manlig 

ideologisk konstruktion som är synonym med, och den verkande faktorn i, medborgarrörelsen och 

dess strävan efter en ny klasshegemoni som inte längre kunde tystas genom förtryck utan istället 

tilläts bli en del av offentligheten (Englund & Svensson 2003b:81–82).  

En stor del av Sveriges befolkning fick vara delaktiga i den offentliga debatten under mitten av 

1800-talet, och genom medborgarrörelsen och liknande rörelser kan idag i princip alla befinna sig 

på den offentliga arenan. Media har idag fått ett väsentligt större inflytande i offentliga debatter. 

Pressen är fortfarande ett centralt forum för var den politiska debatten förs, men tv-sända debatter 

är idag det mest centrala forumet. Det har medfört att debatten har förändrats radikalt sedan mitten 

av 1900-talet och i hög grad fortfarande förändras. Slagkraftighet och simplifiering är två ledord i 

vad förändringen inneburit; debattklimatet är idag mer inriktat på strategi än på det kommunikativa 

handlandet. Englund och Svensson menar också att upprepning är ett retorisktgrepp som används 

betydligt mer frekvent idag, istället för att, vilket i högre grad menas ha varit fallet tidigare, besvara 

argument (Englund & Svensson 2003b:82–85). 
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5. Metod och Material 
 

Den metod som används i studien är kritisk diskursanalys samt en komparativ analys av det 

insamlade materialet. Analysmetoden kan förenklas och preciseras med hjälp av begreppet 

samtalsanalys som kan anses vara ett underordnat begrepp till diskursanalys, men som preciserar 

vilken typ av diskurs som ska analyseras. Det ska dock sägas att de samtal som studeras här är 

samtal som har sin hemvist i den offentliga sfären och inom den partipolitiska genren. (Norrby 

2014:30). 

Metoden kommer att appliceras på det insamlade materialet genom att fokusera på det språkliga 

byggandet av relationer (den interpersonella strukturen) i tv-sända partipolitiska debatter från slutet 

av 70-talet, 80-talet, och från idag. I byggandet av relationer kan man finna språkhandlingar som 

är en del av det maktspel som är ständigt förekommande på denna offentliga politiska arena. De 

mest framstående språkhandlingarna, som används frekvent av partiledarna, kommer sedan att 

föras in i diagram för att tydliggöra och ge konkreta exempel i den komparativa analysen av de 

olika debatterna. Negativa språkhandlingar såsom angrepp, förlöjliganden och befallningar 

kommer att analyseras och räknas, om de visar sig vara framstående kommer de också föras in i 

diagram. Det gäller även positiva språkhandlingar såsom medhållningar och berömmande. En 

annan positiv språkhandling som jag kommer analysera är användandet av det personliga 

pronomenet vi i samtliga fyra debatter. Politiker använder pronomenet vi frekvent för att skapa 

samhörighet och förtroende (Proctor & I-Wen Su 2011:2). Det som ska analyseras här är hur ofta 

partiledarna använder pronomenet vi gentemot varandra för att på så sätt skapa en samhörighet och 

vi-känsla i debatten. 

Anföranden och replikskiften som är av särskilt intresse för denna studie och visar prov på 

flertalet relationsbyggande språkhandlingar kommer även att transkriberas för att ge en tydligare 

bild av användandet av dem. Då detta är en hermeneutisk analys, som går ut på att personligen 

tolka vad som kan anses vara till exempel ett angrepp med det teoretiska ramverket som grund, kan 

det styrka trovärdigheten i denna studies resultat. Delar av transkriptionen kommer att finnas i 

löpande text för att ge exempel. Dess referens kommer se följande ut: (Patiledaren, namn på 

debatten och årtal, exakt tid in i debatten), t.ex. (Olof Palme, Partiledardebatt 1982, 1:28:59). 

Transkriptionen följer Catrin Norrbys, i boken Samtalsanalys, riktlinjer eller principer för att enkelt 
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översätta talat språk till skrift (Norrby 2014:110–111).  

     Materialet består av fyra olika svenska partiledardebatter som finns att tillgå på Youtube. Den 

första och andra debatten som analyseras är från 1979-09-14 respektive 1982-09-17. Den tredje 

och fjärde debatten är från 2015-11-10 respektive 2016-05-29. För en mer specifik beskrivning av 

dessa debatter hänvisar jag till referenslistan i kapitel 9. Att jag valt debatter från just 80-talet tills 

idag beror på att de är lätta att tillgå från webben och att det är ett tillräckligt stort spann av tid för 

att få en bild av den eventuella förändringen eller stagnationen som har skett i svenska politiska 

debattsammanhang. Då debatterna skiljer sig från varandra tidsmässigt kommer lika lång tid att 

analyseras i varje debatt, en timme och fyrtio minuter. På så sätt påverkas inte den statistik som 

kommer att föras på särskilda språkhandlingar under hela analysen av samtliga debatter. Statistiken 

är således på antalet använd språkhandling av samtliga politiker under en timme och fyrtio minuter. 

     Analysmetodens reliabilitet, i fråga om hög eller låg, kan ifrågasättas i en sådan här typ av 

hermeneutisk analys då det är en tolkningsfråga vad som är en specifik språkhandling vid ett visst 

tillfälle. Till exempel är en språkhandling som förlöjligande svårtolkat då det jag anser är ett 

förlöjligande av någon deltagare i debatten kan ses som ett humoristiskt inslag för andra. Det jag 

styrker denna studiens resultatanalys med är dock att analysera utifrån teorin och att transkribera 

delar av debatten. Fokuset, i att räkna ett antal språkhandlingar och föra in de i diagram, har i denna 

analys legat på att räkna på tydliga exempel av den specifika språkhandlingen. 

6. Analys 
!
I den här delen introduceras det sammanställda resultatet av debattanalysen och det interpersonella 

sambandet mellan de deltagande partiledarna. En allmän bild av debattklimatet i de olika debatterna 

kommer först att introduceras. Därefter görs en mer grundlig, kronologiskt redovisad, analys. 

Slutligen genomförs en komparativ analys för att kunna påvisa de skillnader som har uppstått sedan 

80-talet fram tills idag i skapandet av relationer politikerna emellan. 

6.1 Allmän bild av de fyra debatterna 
!
Debatterna präglas alla av frekventa angrepp – både personliga, politikerna emellan, samt gentemot 

partierna och partiblocken, det borgerliga och det rödgröna. Angrepp mot partierna är vanligare än 

mot angrepp mot partiledarna, i alla de analyserade debatterna. Regeringspartierna hamnar ofta i 

positioner där de behöver försvara sig och angreppen riktar sig således mest mot föregående 
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regering. Oppositionspartierna riktar större delen av angreppen mot den sittande regeringen men 

även en viss del specifikt mot statsministern.  

Programledarna innehar en mer aktiv roll idag jämfört med tidigare, vilket gör att debatterna får 

ett snabbare tempo. Programledarnas roll innebär att de är delaktiga i debatten och ställer kritiska 

frågor till deltagarna. I de tidigare debatterna från sent 70- och tidigt 80-tal är programledarnas roll 

snarare att fördela ordet till deltagarna för att på så sätt kunna upprätthålla någon form av struktur. 

De ställer varken frågor eller förhåller sig kritiska gentemot några typer av svar från deltagarna. 

Deltagarna har mer tid att hålla framföranden, som kan vara uppemot tio minuter långa, vilket gör 

att tempot blir det motsatta jämfört med debatterna från 2015 och 2016.  

Debatternas utformning skiljer sig också på så sätt att de senare debatterna har ett mer 

strukturerat innehåll med specifika ämnen som politikerna måste följa. I de tidigare debatterna är 

strukturen inte densamma; politikerna är istället fria att tala om sina politiska agendor utan att 

förhålla sig till ett specifikt ämne.  

Ett distansförhållande är det som politikerna oftast försöker att skapa mellan sig själva och sina 

motståndare. Minusord används frekvent för att beskriva de andra politikernas retorik och politiska 

åsikter, i synnerhet de partipolitiska åsikterna. 

 

6.2 Partiledardebatt 1979-09-14 
 

vårt välstånd måste bygga på en klok °ekonomisk politik°(1sek) trepartiregeringen bedrev en sån o 

sanerade sveriges ekonomi(2sek) om vi skulle ha följt olof palmes råd o inte devalverat(.) höjt 

skatterna istället för sänkt dom(.) då hade vår exportindustri idag ungefär haft tjugofem procent 

högre kostnader än idag(.) då hade vår export sjunkit(.) företagen gått omkull(.) vi hade inte klarat 

jobben(.) vi hade fått högre arbets eh::(.) arbetslöshet inte minst °för dom unga°(2sek) (Gösta 

Bohman, Partiledardebatt 1979, 09:10). 

 

Gösta Bohman börjar sitt inledningsanförande på detta sätt, genom att kritisera och gå till angrepp 

mot det opponerande blocket, vilket här inkluderar socialdemokraterna och vänsterpartiet 

kommunisterna, men även Olof Palme personligen. Angreppen är direkta och 

förtrolighetsstrategier eller försiktighetsstrategier förekommer inte, åtminstone inte i 

inledningsanförandena. Angreppen är många och präglas av negativa språkhandlingar såsom 

anklagelser, vilket i sin tur bidrar till att skapa ett distansförhållande mellan Gösta Bohman och det 
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opponerande blocket. Liknande inledningsanföranden förs av de andra partiledarna. Därför ökar 

distansförhållandet kraftigt under debattens gång och bidrar till en hårdare jargong. Att använda 

negativa språkhandlingar på detta sätt medför att Gösta Bohman just här hamnar i ett överordnat 

läge gentemot sin motståndare i debatten.  

Minusord såsom sanera, gå omkull, sjunka som används av Gösta Bohman handlar om att bidra 

till en negativ stämning mellan honom själv och dem han kritiserar. Minusord används 

genomgående under debatten, vilket ger intryck av att politikerna ofta vill bidra till att öka 

avståndet mellan varandra.  

Då debattens anföranden är långa och politikerna inte behöver förhålla sig till något förbestämt 

ämne kan de genomföra en mängd angrepp inom flera olika ämnesområden. Gösta Bohman 

kritiserar till exempel Olof Palmes skattepolitik, jobbpolitik, exportpolitik, allt under ett och samma 

anförande. Liknande fall förekommer frekvent under debattens gång och bidrar till att 

respondenterna inte hinner med att besvara alla angreppen. Därför kan också maktförhållandet 

mellan debattens kombattanter bevaras intakt. 

 
våra problem idag(.) hög arbetslöshet(.) pris o hyreshöjningar(.) utslagning(.) miljöförsörelse(.) ett 

hårdare o mer omänskligt liv(.) är ett resultat av den kapitalistiska krisen(.) o den har förstärkts o 

förvärrats av tre år borgerlig regeringspolitik (Lars Werner, Partiledardebatt 1979, 11:01). 

 

Ett kort transkriberat utdrag från debatten, med VPK-ledaren Lars Werner, visar prov på ännu 

hårdare angrepp, dock inte personliga.  Negativa språkhandlingar, som kritik och angrepp, präglar 

tillsammans med minusord, detta utdrag där Werner ger sin bild av det borgerliga blockets politik. 

Men här handlar det inte om direkta angrepp mot politikerna själva, även om detta ändå blir 

resultatet, eftersom det är de som är utsända för att försvara sina partier. 

 

!
6.3 Partiledardebatt 1982-09-17 
 

jag ska fråga dig °en(.) enda(.) sak°(.) vad jag kunde förstå sa du i klartext att +det blir inga nya jobb 

med industrijobb med fonderna+ °det blir inga nya industrijobb(.) precis som kjell-olof feldt o 

gunnar sträng(.) de är bara en fråga om att slå vakt om jobb som finns o få jobb °i den offentliga 

sektorn°(.) då betyder de att här ska allihop avstå en procent utav lönen °för de är det de° gäller(.) 

en procent av lönen för att slänga pengar efter företag som går med förluster °är de det ni menar° 
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(Ulf Adelsohn, Partiledardebatt 1982, 1:28:26). 

 

Ulf Adelsohn går här till ett indirekt angrepp under ett replikskifte med Olof Palme om dennes 

jobbpolitik. Här utförs en negativ språkhandling i frågeform och bidrar till att öka 

distansförhållandet genom att gå till personligt angrepp mot Palme. Angreppet är inte direkt utan 

här kan man urskilja en försiktighetsstrategi från Adelsohns sida då han inleder anförandet med 

”vad jag kunde förstå” och avslutar med ”är de det ni menar”. Det kan tolkas som att Adelsohn är 

i en underordnad position, i ett maktförhållande, gentemot Palme eller att han helt enkelt inte vill 

bidra till ett ökat distansförhållande. Men vad som ytligt sett är artigheter kan också uppfattas som 

motsatsen: Adelsohn blir genom sin fråga den vanlige, naivt undrande, medborgaren som frågar 

sig om det som verkar vara både skurkaktigt och dumt verkligen kan vara sant. "Vad jag kunde 

förstå" och "är det det ni menar" är alltså inte uttryck för egentlig ödmjukhet eller undran, utan 

istället ett retoriskt grepp som kan liknas vid sarkasm. 

 
du måste ha drabbats av nästan en härdsmälta(2sek) får jag fråga(.) va vi säger(.) är att den 

teknologiska utvecklingen går ju så:: snabbt(.) så att den ersätter en massa jobb(2sek) o:: därför 

försvinner industrijobb med rask takt(.) om man inte satsar järnet framåt +och i den meningen kan 

löntagarfonder skaffa väldigt(.) många nya jobb+(3sek) o sen när du sve::pande bara säger(.) att(.) 

inga nya jobb °i den offentliga sektorn°(.) de är beske:d till alla dom kvinnor som söker jobb där(.) 

de är besked till alla dom gamla som °behöver omvårdnad° o dom sjuka som behöver omvårdnad(.) 

o de är(.) °tycker jag en ganska brutal människouppfattning° (Olof Palme, Partiledardebatt 1982, 

1:28:59) 

 

Olof Palme är desto mer direkt i sina personliga angrepp gentemot Adelsohn vilket denna replik 

visar. Han använder negativa språkhandlingar och bidrar till att bygga upp distans till Adelsohn. 

Negativa språkhandlingar förekommer i form av kritiska frågor och personangrepp. Användandet 

av minusord såsom härdsmälta, försvinna, svepande säger, brutal människouppfattning bidrar 

också till distans.  

Språkhandlingarna kan, även om de är komplexa, tolkas som att Olof Palme är överordnad 

Adelsohn, eftersom Adelsohn använder försiktighetsstrategier då han går till angrepp mot Palme 

medan Palme själv använder direkta personliga angrepp mot Adelsohn. 

     Negativa språkhandlingar, som de ovannämnda, används frekvent av politikerna i den här 

debatten. Vid enstaka tillfällen förekommer emellertid även positiva språkhandlingar. 
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+regeringen har fört en+ aktiv kamp mot knark alkohol o ekonomisk brottslighet(.) °de är fullt klart° 

o ja tycker de e bra:: att ni socialdemokrater är beredda att  sätta en kommission för kampen mot 

knarket(1sek) +själv tycker ja att+ de här är en uppgift för oss a::lla tillsammans(.) (Torbjörn Fälldin, 

Partiledardebatt 1982, 45:43). 

 

Detta är ett exempel på en positiv språkhandling som Torbjörn Fälldin använder sig av, nämligen 

ett plusord. Det kan här bidra till en positiv attityd hos socialdemokraterna, i detta fallet gentemot 

Fälldin. Det är även en förtrolighetsstrategi då Fälldin efter denna positiva språkhandling åter går 

till angrepp mot socialdemokraterna. 

 

6.4 Partiledardebatt 2016-05-29 
 

där är ja överens(.) de är en del(.) återförstatliga den svenska skolan kommunaliseringen va ett 

misstag(1sek) sen gör vi satsningar i budgeten på att höja lärarnas löner(.) vi gör de ni pratar om de 

sker nu i vår budget(.) o sen ser vi ju hur en del skolor faktiskt missköter sig o dom som har lägst 

lärartäthet(.) de är dom skolor som tar ut störst vinst(1sek) +o de är ett missbruk av lärarna(.)+ dom 

pengar som ska gå till elever och lärare inte går till dom(.) dom får jobba hårdare dom får sämre 

förutsättningar att göra ett bra jobb(.) °de är inte så vi ska använda skattepengar° (Jonas Sjöstedt, 

Partiledardebatt 2016, 1:28:39). 

 

Orden ovan är en replik från Jonas Sjöstedt till Jan Björklund. Positiva språkhandlingar som denna 

bidrar till en positiv attityd hos mottagaren, i detta fallet Björklund. Här svarar Jonas Sjöstedt mot 

Jan Björklunds intressen för att på så sätt kunna styra Björklunds språkliga aktion i Björklunds 

nästa replik, det vill säga att Björklund förhåller sig mer positiv gentemot Sjöstedt. 

 
vi(.) eh vi började ju med detta med statliga insatser för högre lärarlöner med förstelärarreformer(.) 

ni gör ytterligare insatser(.) jag tycker de är bra vi har en gemensam probleminsikt(.) (Jan Björklund, 

Partiledardebatt 2016, 1:29:10). 

 

Björklunds replik på Sjöstedts anförande visar också att han förhåller sig mer positiv gentemot 

Sjöstedt och också han använder positiva språkhandlingar för att bibehålla den positiva 

stämningen som Sjöstedt uppnådde genom sitt anförande. 

     Positiva språkhandlingar och replikskiften som de ovan anförda är mer frekventa i den här 



! 19!

debatten än i de två tidigare. Kritik och angrepp är emellertid ofta förekommande 

språkhandlingar i även denna debatt; programledarna bidrar till denna stämning då de ställer 

kritiska frågor och även vid ett fåtal tillfällen riktar angrepp mot de deltagande. 

 
              IL:     ja de är väldigt väldigt oroande eh: och nu så gör ju vi så att vi ökar  

                        lärarnas löner(.) vilket är väldigt vikt[tigt] 

 

            AH:     [ja] de är långt ifrån alla lärare som får del av de [eller hur] 

 

              IL:     [sextio]tusen lärare kommer att få eh: ungefär tvåtusen [kronor mer] 

 

            AH:     [de är en fjärdedel] av alla [lärare]   

 

Replikskiftet ovan visar hur programledaren Anna Hedenmo(AH) förhåller sig kritisk till Isabella 

Lövin(IL) och regeringens åtgärder i den aktuella frågan. En negativ språkhandling som denna är 

också en bidragande orsak till en negativ stämning samt till en distans mellan programledaren Anna 

Hedenmo och Isabella Lövin i detta fallet. 

 

6.5 Partiledardebatt 2015-11-10 
 

                    AL:     [ja nu ska jag berätta något] som uppenbarligen har undgått dom                

rödgröna(2sek) +vi(.) höjer(.) inte skatten på jobb och företagande+(1sek) vi 

gick till val på de(.) vi höjer inte skatten med eh:: 28 miljarder som slår 

stenhårt mot ungas riktiga jobb(.) små: företag °o landsbygd° +de gör att vi 

har lite [mindre pengar att satsa]+ 

 

              ÅR:     [men annie::] 

 

              AL:     på vissa saker +låt mig nu tala till punkt+ 

 

Denna typ av replikskifte är vanligt förekommande i både den föregående och i denna debatt. Annie 

Lööf(AL) använder en negativ språkhandling genom att anklaga och läxa upp det rödgröna blocket 

(som här innefattar socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet). Hon använder minusord 

och fraser såsom slår stenhårt, undgått vilket resulterar i ett ökad distans till motståndarna. Hon 



! 20!

använder också en befallning i form av ”låt mig nu tala till punkt” vilken även den är en negativ 

språkhandling och i högsta grad ett maktspråksgrepp som uttrycker en kamp om makt mellan Lööf 

och Romson(ÅR). Lööf använder denna typ av maktspråk för att hamna i överläge i relation till 

Romson. Negativa språkhandlingar och befallningar likt den ovan används flitigt i debatterna från 

2016 och 2017 vilket beror på det snabba replikskifte som är rådande i ett nytt debattformat där 

programledarna vill uppnå just det. 

 
              JK:      [men de] är för att vi vägrar chock[beskatta] 

 

              ÅR:     [ja ja] 

 

               JK:     [anställningar] 

 

              ÅR:      [+för ni] vill hellre [sänka skatten]+  

 

               AH:     [annie lööf] 

 

               ÅR:     i[stället för att utbilda (dom) som har rätt att komma ut på arbetsmarknaden] 

 

 

Det här utdraget, och även i viss del föregående, visar prov på ett maktspråkbruk som används 

frekvent i politiska debatter idag. Klamrarna markerar när politikerna talar samtidigt och talar i 

mun på varandra, något som också leder till befallningar likt den Lööf använder sig av ovan. Även 

programledaren Anna Hedenmo(AH), ser vi här, talar över de andra och tar del i det maktspel som 

pågår.  

 

6.6 Komparativ analys 
 
Skillnaderna mellan tidigare årtiondens och dagens debatter är enorma om man tittar på tempo och 

längd i replikskiften och anföranden. Debatterna från 2015 och 2016 känns betydligt hätskare 

eftersom partiledarna frekvent talar i mun på varandra och driver en debatt där politikerna 

interagerar mer med varandra, både genom positiva och negativa språkhandlingar. Den generella 

bilden av debattklimatet idag är att det blivit mycket hårdare, delvis på grund av den bild som 
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media målar upp av debatten, men också genom den tempohöjning som skett under senare år 

(Benoit 2009).  

Angrepp riktade mot partiledarna och partierna är det mest centrala och påtagliga i samtliga 

debatter. Något som dock framkommer är att det på senare år har blivit mer vanligt med 

förtrolighets- och försiktighetsstrategier, vilket medför en något mer positiv och vänskaplig debatt.   

Figur 1 

 

Figuren ovan åskådliggör att det totala antalet angrepp har sjunkit något under de senare årens 

debatter. Detta beror dock på debattens form. De kritiska frågorna som programledarna idag ställer 

till partiledarna gör att det ibland kan leder till en mer hätsk stämning än vad politikerna egentligen 

avser att skapa. Politikerna använder sig idag som sagt oftare av förtrolighets- och 

försiktighetsstrategier, genom vilka de använder positiva språkhandlingar för att lindra effekten av 

attacker mot de personer och partier som direkt eller indirekt deltar i debatterna. På så sätt ger 

politikerna idag ett sken av att förlåta och släta över sina egna och andras angrepp och intrång. 

Angreppen framstår som mindre direkta och partiledarna som mer vänskapliga.  

Debatterna från 1979 och 1982 visar på fler angrepp vilket kan bero på debattformatets 

annorlunda utformning. Debattörerna har som sagt varken några ämnen att förhålla sig till och 
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replikskiftena var inte lika tidsbegränsade. Angreppen kunde därav komma på flera olika områden 

och på flera olika deltagare i debatten.  

 

  

 
Figur 2 

 

Statistiken på totala antalet personliga angrepp visar ett liknande resultat, att debatterna från 1979 

och 1982 innehåller ett jämnt antal personliga angrepp medan det i dagens debatter skiftar. Att det 

skiftar i dagens debatter beror återigen på hur kritiska och medverkande programledarna är i 

debatten, samt de ämnen som deltagarna får förhålla sig till. De personliga angreppen i dagens 

debatter brukas främst mot sittande statsministern, i debatterna från 1982 och 1979 brukas 

angreppen i största del mot partiledarna i de största partierna. De personliga angreppen i dessa två 

debatterna är hårda och direkta, ord som härdsmälta och brutal människouppfattning används för 

att beskriva en annan politiker i debatten från 1982.  

     Något som dock förekommer frekvent i alla fyra debatterna är en annan negativ språkhandling, 

nämligen förlöjligande av partiledarna eller deras parti. Denna språkhandling är ofta konsekvensen 
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av ett ironiskt eller humoristiskt uttalande som är riktat mot en politiker eller dess partis åsikter. De 

humoristiska uttalandena är å andra sidan mer förekommande i dagens debatter då humoristiska 

inslag idag är mer accepterat inom de sociala ramar som utgör den svenska politiska debatten. 

Förlöjliganden av andra deltagare används som ett maktknep för att själv hamna i en överordnad 

position gentemot de deltagarna som den negativa språkhandlingen använts mot.   

   
Figur 3 

 

 

Ett område där dock statistiken tydligt visar på skillnader är i användandet av de personliga 

pronomenen jag och vi. I dagens partiledardebatter är deltagarna betydligt mer angelägna om att 

skapa en vi-känsla, både med tittarna men även partiledarna emellan. Resultatet blir därav att ett 

eventuellt distansförhållande deltagarna emellan minskar.  

I debatterna från 1979 och 1982 visar statistiken på ett betydligt lägre användande av 

pronomenet vi. En förtrolighetsstrategi som denna användes inte i lika stor omfattning som det gör 

idag i svenska politiska debatter. Det är ett maktspråksknep då det handlar om att minska 

distansförhållandet till en eller flera deltagare för att förlåta ett framtida angrepp eller liknande. På 

detta sätt kan ett maktförhållande hållas intakt.  
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7. Diskussion och slutsats 
 
För att besvara studiens syfte så kan det sägas att analysen ovan bevisar att det politiska 

debattklimatet i Sverige inte är lika aggressivt och hårt som det varit förr. Å andra sidan har en 

tempohöjning skett, med snabbare replikskiften, vilket vid tillfällen kan medföra en känsla av att 

debatterna idag blivit mer aggressiva. Att programledarna har en helt annan roll i debatterna från 

2015 och 2016, där de är mer deltagande och med en kritisk hållning, gör att debatten får en 

tempohöjning. Det totala antalet angrepp samt personliga angrepp har sjunkit något, angreppen är 

inte heller lika hårda och direkta i dagens debatter. Förtrolighetsstrategier och 

försiktighetsstrategier är betydligt vanligare idag vilket kan bidra till en mer positiv debatt, då 

positiva språkhandlingar används frekvent. Att de deltagande idag också är mer angelägna om att 

skapa en vi-känsla, och därmed minska distansförhållanden, gör att den interpersonella strukturen 

i de senare debatterna känns mer positiv.  

Det faktum att förtrolighetsstrategier och försiktighetsstrategier brukas mer frekvent i dagens 

politiska debatter i Sverige tyder på att de sociala ramarna för denna sortens debattsammanhang 

inte tillåter lika hårda och direkta angrepp som brukades av politikerna i debatterna från 1979 och 

1982. Maktspråksbruk som angrepp och förlöjliganden är en konventionaliserad varietet då dessa 

typer av negativa språkhandlingar är accepterade inom de sociala ramarna för en svensk politisk 

debatt, men är inte ett accepterat språkbruk i andra offentliga sammanhang (Krogstad 2001:111).  

Förlöjliganden och sarkasm är språkhandlingar som används flitigt i alla de analyserade 

debatterna. I dagens debatter används de å andra sidan mer som ett humoristiskt inslag där 

deltagarna försöker locka till skratt. I de tidigare debatterna handlar det endast om att gå till angrepp 

gentemot de andra deltagarna. Det kan bero på att de tv-sända debatterna inte hade någon livepublik 

på plats under debatterna vilket gör att de inte får någon direkt respons på humoristiska inslag. 

Utan här handlar det om att bli den överordnade i ett maktförhållande. 

     Något som borde analyseras i framtida forskning är mediernas roll i dagens politiska debatter 

och i hur stor grad det påverkar debattklimatet och attityder gentemot den svenska politiska 

debatten. Benoit har, som skrivits om i tidigare forskningsdelen, gjort omfattande undersökningar 

på detta ämnet. Det som han har kommit fram till är just att medierna ofta bidrar till den negativa 

bild som folket har av den politiska debatten (Benoit 2009). I debatterna från 2015 och 2016, som 

analyserats i denna studie, visas skillnader i programledarnas roller och påverkan i debatten. 
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Programledarna påverkar den negativa stämning och det maktspel som vid tillfällen blir rådande i 

dessa debatter.  

 

8. Sammanfattning 
 

Den tidigare forskningen på det denna studie syftar på att undersöka är inte omfattande. 

Forskningen ämnar sig främst åt att visa på kulturella skillnader och likheter i länders politiska 

debatter, även attityder gentemot politiska debatter har studerats. Attityden gentemot politiska 

debatter är densamma i de länder som studerats, nämligen att de har blivit mer aggressiva och 

hårdare. Tidigare forskning på svenska partiledardebatter visade sig vara svårfunnen.  

     Syftet med studien var att visa på en eventuell skillnad i användandet av maktspråk, genom att 

studera den interpersonella strukturen, som uppstått i svenska partiledardebatter. Debatter från 

1979, 1982, 2015 och 2016 var vad som analyserades.  

     Metoden gick ut på att göra en kritisk diskursanalys samt en komparativ analys av den 

interpersonella strukturen i debatterna, och presentera de mest framträdande språkhandlingarna 

som är en starkt bidragande faktor till maktförhållanden i debatterna.  

     Resultatet/Analysen visade prov på stora skillnader i antalet angrepp, både mot partierna och 

partiledarna, då de var betydligt mer frekventa i debatterna från 1979 och 1982. Partiledarna i 

debatterna från 2015 och 2016 gick även de till angrepp om än inte lika aggressiva och inte heller 

lika frekvent som i de tidigare debatterna. Partiledarna i dagens debatter använder sig även oftare 

av förtrolighets- och försiktighetsstrategier för att inte vara lika direkta och minska intrånget på 

mottagaren. Det frekventa användandet av det personliga pronomenet vi av partiledarna gentemot 

de deltagande i debatterna från 2015 och 2016 bidrar också till en mer vänskaplig jargong. 

     Slutsatsen var den att medias påverkan på debatten och debatternas nya utformning, ett snabbare 

tempo, ledande frågor, ämnen att förhålla sig efter, har skapat en bild av att dagens debatter är mer 

aggressiva, vilket inte verkar vara fallet om än mer omfattande forskning är nödvändig.  
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9.3 Källmaterial 
 

Partiledardebatten 2016-05-29 =  https://www.youtube.com/watch?v=KlP6ZV6qbiA (hämtad 

2017-04-17). 

Partiledardebatten 2015-11-10!=!https://www.youtube.com/watch?v=kqDaTPCUrjg (hämtad 
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Partiledardebatten!1982E09E17!=!https://www.youtube.com/watch?v=bFmAyilUhbI (hämtad 
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Partiledardebatten!1979E09E14!=!https://www.youtube.com/watch?v=SOUDO4qiJQk (hämtad 
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10. Bilagor 
!
Transkription av valet 1982 - slutdebatten 1:28:05 – 1:31:49 

Deltagare som transkriberas: Ulf Adelsohn(UA) och Olof Palme(OP) 

Högskolan i Halmstad 2017-05-01 

Transkriberare: Adam Danesved 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bFmAyilUhbI 

 
      UA:  vad du glömmer olof palme är att vid atp striden stod män som exempelvis assa lindbäck 

o annelie gustavsson på +dina+ barrikader(.) assa lindbäck har till och med 

lämnat partiet  °efter hotet med löntagarfonder° +men det är svårt att få en 

debatt+ ehh jag ska säga ehh du håller ju inlägg som ee så långa kanske att(3sek) 

jag ska fråga dig °en(.) enda(.) sak°(.) vad jag kunde förstå sa du i klartext att 

+det blir inga nya jobb med industrijobb med fonderna+ °det blir inga nya 

industrijobb(.) precis som kjell-olof feldt o gunnar sträng(.) de är bara en fråga 

om att slå vakt om jobb som finns o få jobb °i den offentliga sektorn°(.) då 

betyder de att här ska allihop avstå en procent utav lönen °för de är det de° 

gäller(.) en procent av lönen för att slänga pengar efter företag som går med 

förluster °är de det ni menar° 

 

2.               OP:     du måste ha drabbats av nästan en härdsmälta(2sek) får jag fråga(.) va vi säger(.) 

är att den teknologiska utvecklingen går ju så:: snabbt(.) så att den ersätter en 

massa jobb(2sek) o:: därför försvinner industrijobb med rask takt(.) om man inte 

satsar järnet framåt +och i den meningen kan löntagarfonder skaffa väldigt(.) 

många nya jobb+(3sek) o sen när du sve::pande bara säger(.) att(.) inga nya jobb 

°i den offentliga sektorn°(.) de är beske:d till alla dom kvinnor som söker jobb 

där(.) de är besked till alla dom gamla som °behöver omvårdnad° o dom sjuka 
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som behöver omvårdnad(.) o de är(.) °tycker jag en ganska brutal 

människouppfattning° 

 

3.             UA:    vi ska inte ta till såna känslotermer nu utan försöka tala lite i sa::k olof palme(2sek) 

+de blir inga nya jobb i industrin(.) de sa sträng o de sa kjell-olof feldt o de sa du 

°i förra inlägget° +nu ändra du dig+ o komma me såna här (ord) som 

hä::rdsmältor(.) °de var va du sa° o ja:: säger o vi stå::r för de vi moderater +att 

vi måste ha jobb inom industrin o inte+ i den offentliga sektorn sverige har idag 

västvärldens största offentliga sektor(.) de är därför vi har såna problem(.) de är 

därför industrin bågnar under trycket o inte får plats i den svenska 

ekonomin(1sek) +ni har inget program+ ni har inget progra::m(.) ni har bara 

löntagarfonder(.) ni vill låna mer ni vä::grar o spara(.) de är allt ni vill(1sek) +låna 

mer utomlands+ ni vägrar o spara o kräver att dom enskilda +dom som sitter 

hemma+ i sina vardagsrum dom ska spara för att ni ska kunna höja skatten  

 

4.            OP:     °du hör uppenbarligen inte på::° +både gunnar sträng o ja+ o::(.) kjell-olof feldt 

har sagt att de totala:: antalet jobb i industrin(.) må hända inte kan öka +till följd 

av datoriseringen+ °o den snabba tekniska utveckling +men genom en djärv 

satsning+ på framtidsinvesteringar kan vi hålla nivån av industrijobb oförändrad 

och slippa de ra::s i industrijobb som har °inträtt inom den borgerliga tiden°(.) 

och då(.) får vi också(.) eh(.) råd att öka antalet jobb i dom offentliga sektorn(.) 

som så oerhört väl behövs för att ta hand om våra äldre(.) för att ta hand om våra 

sjuka(.) o nu har ni sagt(.) att de:: tänker moderaterna säga nej till(.) o du må 

(vara) tycka att de är känslomässigt(.) men de är ett oerhört brutalt besked till 

dom äldre o till dom sjuka i de här samhället 
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Transkription av valet 1982 - slutdebatten  45:12–53:16 

Deltagare som transkriberas: Torbjörn Fälldin(TF) och Lars 

Werner(LW) 

Högskolan i Halmstad 2017-05-01 

Transkriberare: Adam Danesved 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bFmAyilUhbI 

 

 
1.!           TF:     dom sämst ställda pensionärerna dom som eh varken har atp eller pensionstillskott 

talar olof palme om(2sek) lite gråtmilt som vanligt +men hur är de+(.) 

kjell-olof feldt och olof palme(.) varje gång vi har motionerat att dom 

skulle (tilltjänas) rätten till pensionstillskott °har ni röstat° emot +men nu 

passar de o sitta här me(.) eh en gråtmild(.) eh veklagan över att dom inte 

har de bättre än dom har(.) så är de mellan paroller o verklighet när de 

gäller socialdemokraterna(3sek) +regeringen har fört en+ aktiv kamp mot 

knark alkohol o ekonomisk brottslighet(.) °de är fullt klart° o ja tycker de 

e bra:: att ni socialdemokrater är beredda att  sätta en kommission för 

kampen mot knarket(1sek) +själv tycker ja att+ de här är en uppgift för 

oss a::lla tillsammans(.) inte så att vi politiker ska skylla ifrån oss vi ska 

fortsätta skärpa lagstiftningen(.) de gör vi nu(.) vi lägger fram en skärpt 

lagstiftning i kampen mot knark(.)langarna(.) mot dom där parasiterna 

som sitter o sköter den här handeln(.) men vi måste komplettera det med 

ett personligt engagemang +låt oss därför+(.) redan ikväll bli ense om att 

dom politiska partierna(.) ungdomsförbunden kyrka frikyrka 

idrottsrörelse(.) fackföreningsrörelse slå oss samman för(1sek) i kamp 
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mot knark mot alkoho::l mot våld och mot invandrarhat(1sek) som ola 

llsten har påpekat så har vi gjort insatser och gör fortfarande insatser i 

kampen mot arbetslösheten där ni aldrig vart i nä::rheten °av så massiva 

insatser°  +dessutom(.) så har ni inte pekat ut konkret va ni har pengar att 

ta detta till(.) dom här två procentiga momshöjningen som 

socialdemokraterna vill göra +den e ju(.) betalar bara att(1sek) de ni ska 

upphäva av besparingsbesluten(.) de ger inte ett enda nytt jobb(.) °men 

tillbaka till fonderna° ni lägger en hemsko på näringslivet genom dessa 

fonder °de är ju uppenbart° +vi vet att de är rader utav småföretagare som 

bara+ får belastning utav detta(1sek) sanningen är ju att egentligen ska vi 

gå vidare +med den politik som regeringen har fört+ där vi inför lättnader 

för småföretagsverksamheterna(.) +öka deras möjlighet att+ bli aktiva(.) 

för ska vi klara sysselsättningen runt om i sverige +då är de med(.) rader 

utav många små o medelstora företag(.) dom är ryggraden i 

sysselsättningen landet över(.) därför(.) +ge besked om vad de är som 

driver er att genomföra denna+(.) socialistiska tanke(.) vad det är som gör 

att ni är beredda att lägga denna hemsko på näringslivet(.) de är en viktig 

uppgift för er socialdemokrater att(2sek) +klart och tydligt tala om era 

yttersta avsikter+ varför försöker ni säga att det som står in lo rapporten 

inte skulle stämma(1sek) ne:: va vi behöver i sverige de är inte me::r utav 

kollektivism(.) o de är ganska(.) de är ganska illavarslande(.) ni bryr er 

inte om riksdagens beslut om att ni borde upphäva kollektivanslutningen 

till partiet(.) +trots den utsträckta handen(.) nu diskuterar ni tillsammans 

med lo om att införa en kollektiv avgift på alla anställda+ som ska gå 

till(.) till(1sek) facket ni ska införa kollektiva löntagarfonder(.) ständig 

kollektivisering(.) o du olof palme skriver(.) tillsammans med gunnar 

nilsson(.) i brevet till dom tre företagarna +att dom lägger sig i den 

demokratiska processen+  va är detta(2sek) är de somliga i det svenska 

samhället som enligt er uppfattning inte får lägga sig i den demokratiska 

processen +är de inte lika självklart att dom deltar+ som vi tycker alla här 

att de är lika självklart att dom fackliga ledarna deltar(1sek) va är de ni 
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syftar till med denna omorientering av er politik(.) gamla 

socialdemokrater liksom jag känner inte igen er 

 

2.                LW:       centern o folkpartiet dom påstår envist här ikväll o har gjort hela valrörelsen 

att pensionärer o de handikappade har fått de bättre under dom borgerliga 

regeringarna(1sek) jag förstår inte vilka de är ni försöker övertyga om detta 

därför att pensionärernas o dom handikappades organisationer dom visar ju på 

punkt efter punkt hur försämringen har drabbat dom här grupperna under dom 

senaste två tre åren(1sek) ni kan ju ändå inte räkna me att övertyga pensionärerna 

o dom handikappade(.) dom som +själva har fått känna på den+ borgerliga 

politiken(1sek) o de är därför de är en huvuduppgift för en ny majoritet att efter 

valet återställa pensioner och andra sociala förmåner som ni tre har varit me o 

raserat under dom här tre åren(3sek) får ja sen ta upp en annan fråga därför att 

under hela valrörelsen så har den samlade borgerligheten med(.) med 

arbetsgivarföreningens miljoner i botten +satsat allt på att+ bekämpa °en 

demokratisering utav näringslivet(.) man har gjort hela valrörelsen till en hätsk 

kampanj mot arbetarrörelsen o försökt skrämma me socialism(2sek) men va ni i 

själva verket slår vakt om(1sek) de är ju den enorma maktkoncentration som 

råder i det här landet idag 
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Transkription av partiledardebatten 2016-11-10  51:16 

Deltagare som transkriberas: Jakob Forssmed(JK), Åsa 

Romson(ÅR), 

Annie Lööf(AF), Anna Hedenmo(AH)(programledare),  

Stefan Löfven(SL) 

Högskolan i Halmstad 2017-05-01 

Transkriberare: Adam Danesved 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kqDaTPCUrjg 

 
1.!                JK:     jag tror att man behöver se att arbetare och företagare handlar i grunden 

om(.) vad kan man göra för andra människor(.) hur kan man skapa jobben(.) 

hur kan man se till att vi får göra en insats för varandra +där tror jag att många 

arbetslösa som har varit borta länge(.) eh:: kan vi sänka skatten ytterligare för 

dom så ger vi en ytterligare möjlighet att komma in(.) +de uppstår fler 

arbetstillfällen+ när man sänker skatten(.) de har ju u:tvärderin efter 

u:tvärderin visat(.) de är ju de stefan löfven säger(.) han ska visa för oss °hur 

ekonomin fungerar°(.) ekonomin fungerar ju så att sä:nker man skatten på 

arbete(.) +så uppstår det också fler jobb+(1sek) o de är så viktigt att 

alla(1sek)alla ska kunna jobba +inte hundra procent av heltid+ men hundra 

procent av sin förmåga(.) då blir man [+så ledsen när man ser den här 

regeringens politik+]  

 

2.                AH:     [åsa romson] 

 

3.                JK:     som går ut på att förstöra jobb i rut där tre av fyra kommer från arbetslöshet in 
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i [arbete] 

 

4.                ÅR:     [två procent] av dom som använder rut som omfattas av dom förändringar 

som vi gör därför att kostnaderna skenar i rut [o] 

 

5.                JK:      [ja men] genom att göra förändringar så [förstör man reformen] 

 

6.                ÅR:     [+två procent+] o de vill du göra till den stora frågan i jobbdebatten jakob 

Forssmed(.) +jag tycker de är lite lågt+ därför va ni gör just nu i den motion(.) 

som ni har lagt som +ni väll ska stå för+ de är ju er gemensam motion(1sek) ni 

dra undan trehundra miljoner +i satsningar på yrkes eh:: yrkesut[bildning] 

 

7.                SL:     [m:::] 

 

8.                ÅR:     +på komvux(.) precis dom där yrkesplatserna och utbildningsplatserna som 

gör att+ fler unga som idag in eh: står utanför arbetsmarknaden °för dom saknar 

gymnasie[(kompetens)] 

 

9.                JK:      [men de] är för att vi vägrar chock[beskatta] 

 

10.              ÅR:     [ja ja] 

 

11.               JK:     [anställningar] 

 

12.              ÅR:      [+för ni] vill hellre [sänka skatten]+  

 

13.               AH:     [annie lööf] 

 

14.               ÅR:     i[stället för att utbilda (dom) som har rätt att komma ut på arbetsmarknaden] 

 

15.               AL:     [ja nu ska jag berätta något] som uppenbarligen har undgått dom 



! 35!

rödgröna(2sek) +vi(.) höjer(.) inte skatten på jobb och företagande+(1sek) vi 

gick till val på de(.) vi höjer inte skatten med eh:: 28 miljarder som slår stenhårt 

mot ungas riktiga jobb(.) små: företag °o landsbygd° +de gör att vi har lite 

[mindre pengar att satsa]+ 

 

16.                ÅR:     [men annie::] 

 

17.                AL:     på vissa saker +låt mig nu tala till punkt+ 

 

 

 

Transkription av partiledardebatten 2015-05-29  1:28:30 – 1:30:12 

Deltagare som transkriberas: Jonas Sjöstedt(JS), Jan Björklund(JB), Anna 

Hedenmo(AH)(programledare), Isabella Lövin(IL) 

Högskolan i Halmstad 2017-05-01 

Transkriberare: Adam Danesved 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KlP6ZV6qbiA 

 
1.!                JS:     där är ja överens(.) de är en del(.) återförstatliga den svenska skolan 

kommunaliseringen va ett misstag(1sek) sen gör vi satsningar i budgeten på att 

höja lärarnas löner(.) vi gör de ni pratar om de sker nu i vår budget(.) o sen ser 

vi ju hur en del skolor faktiskt missköter sig o dom som har lägst lärartäthet(.) 

de är dom skolor som tar ut störst vinst(1sek) +o de är ett missbruk av 

lärarna(.)+ dom pengar som ska gå till elever och lärare inte går till dom(.) 

dom får jobba hårdare dom får sämre förutsättningar att göra ett bra jobb(.) °de 

är inte så vi ska använda skattepengar° 

 

2.                JB:       vi(.) eh vi började ju med detta med statliga insatser för högre lärarlöner med 

förstelärarreformer(.) ni gör ytterligare insatser(.) jag tycker de är bra vi har en 



! 36!

gemensam probleminsikt(.) jag tror inte detta räcker jag tror vi kommer behöva 

göra mer ska ja säga(.) de är ju ett väldigt underkännande av kommunernas 

huvudmannaskap att dom som arbetsgivare inte prioriterar lärarna(.) trots att 

dom är arbetsgivare behöver vi hela tiden gå in o korrigera detta men jag skulle 

vilja säga att de är också en fråga om studiedisciplin(.) jag skulle vilja ti titta på 

dom tio länder i världen som ligger i topp i pisa(.) va är de som kännetecknar 

dom(.) ja de är(.) de är en tydlig kunskapskultur i skolan(.) de är hög grad av 

ordning o reda o studiedisciplin [läraryrket har högre löner och högre status(.) 

lär av dom] 

 

3.                AH:    [okej tack så länge jan björklund eh::] isabella lövin(.) var fjärde lärare byter 

jobb inom tre år(.) hur ska man få lärarna att stanna kvar i yrket 

 

4.                IL:     ja de är väldigt väldigt oroande eh: och nu så gör ju vi så att vi ökar  lärarnas 

löner(.) vilket är väldigt vikt[tigt] 

 

5.                AH:     [ja] de är långt ifrån alla lärare som får del av de [eller hur] 

 

6.                IL:     [sextio]tusen lärare kommer att få eh: ungefär tvåtusen [kronor mer] 

 

7.                AH:     [de är en fjärdedel] av alla [lärare] 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 37!

 

 

Transkription av valet 1979 - slutdebatten  9:10 – 11:20 

Deltagare som transkriberas: Gösta Bohman(GB), Lars 

Werner(LW) 

Högskolan i Halmstad 2017-05-01 

Transkriberare: Adam Danesved 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOUDO4qiJQk 

 
1.!                GB:     vårt välstånd måste bygga på en klok °ekonomisk politik°(1sek) 

trepartiregeringen bedrev en sån o sanerade sveriges ekonomi(2sek) om vi 

skulle ha följt olof palmes råd o inte devalverat(.) höjt skatterna istället för 

sänkt dom(.) då hade vår exportindustri idag ungefär haft tjugofem procent 

högre kostnader än idag(.) då hade vår export sjunkit(.) företagen gått 

omkull(.) vi hade inte klarat jobben(.) vi hade fått högre arbets eh::(.) 

arbetslöshet inte minst °för dom unga°(2sek) trepartiregeringens politik gav 

resultat(.) inflationen är idag lägre än genomsnittet utomlands(.) 

sysselsättningen ökar(.) antalet lediga platser stiger(.) tillväxten i landet är 

den bästa som vi har haft sen 70-talet(1sek) de går framåt(.) de skulle ha 

gått bakåt med socialdemokratisk politik(1sek) men vi ha:r många 

besvärliga problem framför oss(.) o dom kräver en stark politik o en stark 

regering(2sek) den socialdemokratiska skolan har inte hållit måttet(.) vi 

måste satsa på bättre kunskaper(.) på ordning och reda(.) o på rättvisa 

betyg(.) att tro att man kan få en bättre skola genom att avskaffa betyg(.) de 

är som att tro att man får bättre höjdhoppare genom att ta bort ribban(.) 

bostaden är central för människorna(.) dom som så vill måste kunna få äga 

sin bostad(.) +vi ska hjälpa dom+ att få de(.) de må gälla villor eller 
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lägenheter o (egna hemägarnas) villkor få:r inte försämras(.) vi har drivit en 

fast linje °på den punkten°(1sek) vi måste förstärka våran sociala 

trygghet(.) tryggheten för pensionärerna(.) våra gamla(.) våra sjuka(.) våra 

handikappade våra svaga(.) +den får aldrig äventyras+ o därför vill vi 

fortsätta vårt arbete för en fri ekonomi(.) lägre skatter(.) bättre skola(.) 

mindre krångel o större valfrihet för våra medborgare 

 

2.               LW:      våra problem idag(.) hög arbetslöshet(.) pris o hyreshöjningar(.) utslagning(.) 

miljöförsörelse(.) ett hårdare o mer omänskligt liv(.) är ett resultat av den 

kapitalistiska krisen(.) o den har förstärkts o förvärrats av tre år borgerlig 

regeringspolitik 

!

 

 

!
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